Усесвітній
День Гідності
в Україні
НАЙМАСШТАБНІШИЙ У ЄВРОПІ.
УП'ЯТЕ В УКРАЇНІ

До свята Дня Гідності та Свободи –
21 листопада 2019 р.

Пост-реліз
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З 21 листопада (День Гідності та Свободи України) до 09 грудня (Усесвітній день
боротьби з корупцією) 2019 року в Україні відбулася хвиля дискусійних уроків
Всесвітнього Дня Гідності, до проведення якого 862 небайдужих освітян долучили
108 541 учасницю й учасника із 733 закладів освіти – знову майже вдвічі більше,
ніж минулого року!
Усі ми – як дорослі, так і діти – постійно стикаємося з необхідністю і можливістю
вибору: якими бути, із ким і як спілкуватися, як вчинити в тій чи іншій ситуації.
Це рішення зрештою формує не лише наш світогляд, але й визначає світ довкола
нас: спочатку в школі, виші, а пізніше – на роботі, вдома, в родині, країні
в глобальному суспільстві в цілому.
ЯК ЦЕ ВІДБУЛОСЯ ЦЬОГО РОКУ В УКРАЇНІ
У символічний проміжок – від державного свята Дня Гідності та Свободи
21 листопада до Міжнародного дня боротьби з корупцією 9 грудня – Україна
вже уп’яте долучилася до Всесвітнього Дня Гідності.
Завдяки зусиллям команди і спільноти відповідального вчительства EdCamp Ukraine
(www.edcamp.org.ua) під патронатом Міністерства освіти і науки України та за сприяння
проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»
довкола історій про гідність об’єдналися більше дорослих і дітей, ніж за 4 попередні
роки!
«Наразі, щоб усе спрацювало, я думаю, що дуже важливо подумати про три речі.
По-перше, що кожен і кожна з нас – досить хороша людина така, яка є. І учнівство
може змінити світ, учні й учениці впливають на інших людей. Як вони використають
свої лідерські якості? По-друге, всі ми повинні визнати, що нам
як людям властиві гідність і цінність. Просто через те, що ми люди. І по-третє,
я думаю, що важливо, аби учнівство думало про те, що вони підтримують, за що
борються і що збираються робити наступного року конкретно, щоб допомогти
реалізувати нагальні питання руху», – у рамках щорічного звернення наголосив кронпринц Норвегії Хокон (https://youtu.be/NTrW-sVKsZc).
«Для мене гідність – це повага до прав людини, повага до її особистості, незалежно
від того, який вона має соціальний статус, соціальний бекграунд, звідки вона родом,
де проживає. На мою думку, одним з найбільших проявів гідності за останні роки був
Майдан, коли в грудні 2013 року десятки студентів вийшли на вулиці відстояти своє
право на гідність і відстояти право країни обирати цивілізований шлях. І я саме цю
історію, цей проєкт гідності дуже ціную» – звернулася до всіх міністерка освіти і науки
України Ганна Новосад (https://youtu.be/SGHgszAkIzc).
«На нашу думку, зниження рівня корупції є одним з ключових чинників для гідного
життя. Ми віримо, що великі зміни починаються з нас самих. Кожна і кожен з нас може
збудувати навколо себе доброчесне середовище, і разом це утворить суспільство
гідних людей» – переконана менеджерка із залучення громадськості та молодіжних
програм проєкту #USAID_ВзаємоДія Вікторія Козаченко.
Особливістю уроку-дискусії цього
який забезпечували партнери події:
•

року

став

компонент

«Гідність

у

дії!»,

нові антикорупційні інструменти для застосування в школі від проєкту
#USAID_ВзаємоДія, а також підкажчик «Корупція чи ні? Щоденні запитання про
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доброчесність, етику та протидію корупції у шкільному середовищі», що
допоможуть говорити про недоброчесні вчинки і таке явище, як корупція, а також
способи її попередження й подолання;
•

ідеї щодо ознайомлення з Цілями сталого розвитку від ПРООН в Україні,
щоб говорити з учнівством про Землю, як наш спільний дім;

•

кілька активностей від команди Університету Еморі та Громадянської служби
миру в Україні – GIZ за мотивами програми соціально-емоційного
і етичного навчання, що допоможуть розвивати стійкість, співпереживання
і взаємозалежність;

•

марафон написання листів від Amnesty International в Україні на підтримку
сміливих дітей і підлітків з різних країн світу, які борються за права людини,
серед яких: Ясаман з Ірану, яка насмілилася боротися за права дівчат і жінок –
перш за все, за право на індивідуальність, право не носити хіджаб;
Сара і Шон з Греції, які, допомагаючи біженцям із Сирії, самі зазнали
переслідування з боку влади Греції за свою волонтерську діяльність;

•

презентації нових історій про досягнення жінок від Представництва
в Україні Фонду імені Гайнріха Бьолля, що допоможуть привернути увагу
до видимості і гідності жінок;

•

гейміфіковані матеріали від Уповноваженого Президента з прав дитини
та Анастасії Дьякової для роботи з підлітками щодо безпечної сексуальної
поведінки в інтернеті, що представлені у форматі «просто роздрукую і проведу
гру», а також деталізований план бесіди з підлітками на тему надсилання
оголених фото.

•

відеосвідоцтва жертв Голодомору й Голокосту від USC Shoah Foundation
та ZACHOR Holocaust Remembrance Foundation, які можна використовувати
з навчально-виховною метою.

Уже за доброю традицією був створений новий Путівник Всесвітнім Днем Гідності –
настільна книга для кураторського кола й учасників і учасниць –
http://bit.ly/bookgdignityukraine2019.
Більше про враження і результати від Дня Гідності в Україні 2019 р. можна дізнатися на
спеціально створеній сторінці Global Dignity Ukraine www.facebook.com/gdignityukraine
у 187 публікаціях учасників/-ць, а також використовуючи хештеги #gdignity та
#gdignityUkraine.
З ІСТОРІЇ
Усесвітній День Гідності (Global Dignity Day, www.globaldignity.org) –
це незалежний, соціальний, політично й релігійно нейтральний проект, мета якого –
подвигати молодь, учнівство й студентство керуватися почуттям власної гідності
у своїх повсякденних діях.
Ця унікальна ініціатива була запропонована у 2006 році членами спільноти Молодих
глобальних лідерів (Young Global Leaders) Усесвітнього економічного форуму (World
Economic Forum): спадкоємним принцем Хоконом (Норвегія), професором Пеккою
Хіманеном (Фінляндія) і засновником неурядової організації «Оперейшн Хоуп» Джоном
Хоуп Брайентом (США).
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День гідності відбувається щоосені, починаючи з 2008 року. Подія
є навчальним курсом, який проводиться для вчительства, учнівства й студентства
та складається з трьох основних частин:
▪ спочатку всі разом розмірковують над тим, що таке гідність, пропонуючи власне
розуміння і визначення, причому приймаються всі варіанти – без коментування
й зазначення «правильно / неправильно»;
▪ потім усі розповідають свої історії про гідність – великі й маленькі, про випадки,
які трапилися у власному чи в чиємусь житті;
▪ після чого діти пишуть собі листа в майбутнє – про те, що варто і що планують
для того, щоб зробити своє життя гідним, допомогти комусь; ці листи вони
відкриють за рік, під час наступного Всесвітнього Дня Гідності.
Як проходить День Гідності? Дізнайтеся та отримайте уявлення, подивившись
коротке промо-відео за посиланням https://youtu.be/tRwrENsulD4.
Волонтеріат заходу – представники й представниці науки, культури, медій, бізнесу,
політики, молоді лідерки й лідери – спільно з педагогами представляють основні
принципи гідності, діляться історіями з власного життя, модерують обговорення цієї
теми, а також допомагають молоді спланувати, що саме їм варто зробити протягом
наступного року для посилення відчуття власної гідності й поваги до інших людей.
ЩО ГОВОРЯТЬ ПРО ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ГІДНОСТІ 2019
Діти:
«Гідність – це стиль життя, який обирає кожен з нас» (Данило, 16 років).
«Я раніше не замислювалась, що День Гідності стосується саме мене. Що я теж
частинка гідного майбутнього нашої країни» (Валерія, 16 років).
«Я навіть не уявляв, наскільки прояви корупції оточують нас, існують серед нас»
(Віктор, 15 років).
«Гідність – це як біла сорочка. Якщо ти будеш необережний у своєму виборі, то твоя
гідність покриється плямами, які важко відіпрати» (Софія, 10 років).
«Ми сьогодні цілий день говоримо про гідність.... як легко робити хороше одне
одному... Тоді чому ж ми не робимо цього кожного дня? Якби ми все робили,
що сьогодні написали, то наше життя було просто казкою, без проблем...» (Руслан,
8 років).
«Гідність – це вміння прийти на допомогу навіть тій людині, яка тобі зовсім
не подобається» (Ольга, 15 років).
«Уроки, теми яких присвячені корупції дійсно дуже важливі. Ми не тільки вчимося
розпізнавати корупцію, але й шукаємо способи вирішення корупційних ситуацій. Такі
знання допоможуть нам у подальшому житті, навчать бути чесними та справедливими
громадянами» (Дар'я, 15 років).
«Гідне життя не з'явиться, як подарунок Діда Мороза. Його треба вибудовувати.
І це робота не на один день» (Анастасія, 13 років).
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«Змінювати країну треба вчитися. Саме участь в антикорупційному сценарії навчила
мене робити вибір у ситуаціях, які містять корупційні ризики» (Артем, 17 років).
«Ми – нове покоління, і нам під силу змінити майбутнє, а гідним воно буде за умови,
коли ми будемо гідними людьми!» (Вероніка, 14 років).
«Гідна людина – найцінніше, що має кожна держава» (Вікторія, 14 років).
«Гідність – це коли, моє ім`я – цеглинка людства» (Тетяна, 17 років).
Дорослі:
«Щоб жити гідно – не потрібно «летіти» на Марс і спасати марсіан – треба проявляти
гідність, перш за все, у своїх щоденних вчинках...» (Ірина, м. Полтава).
«Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК» (Володимир, м. Київ).
«Ти можеш бути поганим чоловіком та дружиною – про це дізнаються лише члени
твоєї родини; ти можеш бути поганим працівником – про це дізнаються твої колеги
та керівництво, але гідною людиною ти повинен бути завжди, адже від твоїх дій
залежить доля твоєї родини у твоєму місті, доля твоїх дітей у державі, яку ти будуєш
своїми діями» (Оксана, м. Умань).
«Гідність – це щоденні «доброго дня», «будь ласка», «дякую», «давай допоможу»
«розумію, підтримую» (Уляна, м. Буськ).
ЩО БУДЕ ДАЛІ
За результатами зворотного зв'язку – численними захопливими розповідями, фото
і відео, листами й коментарями – стало цілком зрозуміло, що інтерес до проведення
в Україні Всесвітнього Дня Гідності не згасає і надихає на продовження, і більшість
засвідчили, що обов'язково хотіли б провести цей день і наступного року та зробити
його традиційним.
Усім учасникам і учасницям буде надіслано перекидний настінний календар «ХОРОША
ЛЮДИНА: ЦІННОСТІ В ДІЇ!», спеціально створений командою EdCamp Ukraine у творчій
співпраці з проєктом Happy Ukraine Вікторії Андрієвської, Фондом розвитку
та підтримки молодого мистецтва України Слави Фролової і Amnesty International
в Україні за магістральної підтримки проєкту #USAID_ВзаємоДія.
Ми би хотіли, щоб спільнота відповідального вчительства знайшла час замислитися
про найважливіше – про доброчесне середовище та цінності, які визначають якість
взаємин і життя: про любов, щастя, здоров’я, мир, творчість, відповідальність, свободу,
милосердя і радість.
Заклади освіти і організаторське коло отримають сертифікати про участь і організацію
події.
Також за надісланими підсумками про проведення уроку буде розіграно 150 комплектів
(по 9 книг у кожному) для заснування і розвитку книжкових лабораторій змін «Зі сторінок
у життя» у рамках ініціативи ГС «Міжнародний інститут інтегрального розвитку»
і EdCamp Ukraine #книгоНУШ.
Дякуємо всім, хто долучилися до відзначення Всесвітнього Дня Гідності 2019 в Україні!
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